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EDITAL Complementar sobre a Votação e Apuração da Eleição 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA, 

de Almirante Tamandaré do Sul, neste mesmo ato representado por seu Presidente, no uso de 

suas atribuições legais que lhe confere,de acordo com a Lei Municipal 1.623/14 e Edital 

01/2015, referente ao processo de Escolha do Conselho Tutelar, PUBLICA o Edital 

Complementar sobre a Votação e Apuração da Eleição:  

 

1. DA VOTAÇÃO  

1.1  A Votação para escolha dos membros do Conselho Tutelar dar-se-á no dia quatro (04) de 

outubro de 2015, mediante o voto facultativo e secreto dos eleitores do município de 

Almirante Tamandaré do Sul, no horário das 8:00 hs  às  17:00 hs.  

1.2 Os Locais de votação no município ficam definidos da seguinte forma:  

- Centro de Referência de Assistência Social - CRAS- Almirante Tamandaré do Sul  

- Pavilhão Comunitário – Mata Cobra  

- Escola Bento Gonçalves – Linha Vitória  

- Pavilhão Comunitário Evangélico – Vila Seca  

- Escola Raimundo Nedel – Segredo  

1.3 A votação será realizada mediante a utilização de urnas comuns. A lista de eleitores do 

município, bem como as urnas serão  obtidos junto à Justiça Eleitoral de Carazinho/RS.  

1.4 Edital n° 01/2015 – Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, o item 6.3.4 

passará a vigorar com a seguinte redação:  

I- O Eleitor  que desejar votar deverá comparecer na sua Seção Eleitoral.  

II- O Eleitor deverá votar em um (01) candidato.  

III- Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores do município na 

Justiça Eleitoral até o dia primeiro (01) de setembro de 2015, devendo o eleitor apresentar, 

por ocasião da votação, o título de eleitor e/ou documento de identidade.   

IV- Se o votante identificado com documento hábil comparecer sem o título eleitoral, mas 

constando de relação fornecida pela Justiça Eleitoral, seu voto será colhido.  



V- A identidade do eleitor poderá ser objeto de impugnação junto às mesas receptoras de 

votos, devendo tudo ser registrado em ata de votação.  

1.5 Nos locais de votação deverão estar os integrantes das mesas receptoras, que será 

composto por um (01) Presidente e um (01) Mesário designados pelo COMDICA. Caso algum 

integrante da mesa receptora não compareça, os remanescentes designarão outros cidadãos 

de ilibada conduta que aceitam o encargo. 

1.6 Os candidatos a Conselheiro Tutelar poderão designar um (01) fiscal titular e um (01) 

suplente para acompanhar o processo de eleição e contagem dos votos. Enviando ao 

COMDICA por escrito o nome completo das pessoas indicadas para ser fiscal com uma semana 

de antecedência à eleição.  

1.7 O COMDICA providenciará a confecção de cédula única, contendo o nome dos candidatos 

aptos a concorrer pela ordem alfabética, a qual será devidamente rubricada pelo Presidente 

do COMDICA e pelo Presidente da mesa receptora, no momento da entrega. 

1.8 Após a apresentação do título de eleitor e/ou documento de identidade, já de posse da 

cédula o votante será conduzido ao local de votação, onde assinalará na sua preferência para 

um dos candidatos, em seguida dobrando a cédula, na presença dos integrantes da mesa 

receptora, a depositará na respectiva urna.  

1.9 O Presidente da Mesa Eleitoral, verificando chegar a hora do encerramento da votação e 

existindo eleitores ainda por votar, distribuirá senha para a votação dos presentes no recinto, 

proibindo a partir desse horário o ingresso de outros eleitores que ali não estivessem nesse 

momento.  

1.10 O encerramento da votação implica na lacração da urna eleitoral pelo Presidente da 

Mesa, assinado por todos os componentes da Mesa e pelos fiscais presente ao ato.  

2. MESÁRIOS  

2.1 O processo de escolha dos mesários ficará a cargo do COMDICA.  

2.2 Para atuarem como mesários e escrutinadores poderão ser convocados os membros 

titulares e suplentes do COMDICA. Não sendo suficiente o número mesários e escrutinadores, 

poderá ser solicitado junto à Administração Municipal, servidores para desempenhar tal 

função.   

2.3  Os mesários, presidentes e escrutinadores que estiverem fora de sua Seção Eleitoral, 

poderão votar na Seção Eleitoral em que estão atuando.   

3. APURAÇÃO DA ELEIÇÃO  

3.1 A Apuração da Eleição iniciará no mesmo dia da Eleição.  

3.2 Serão Nulas as cédulas que: 

I- Não corresponderem ao modelo oficial;  



II- Não estiverem devidamente rubricadas;  

III- Contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto;  

IV- Não for identificável a intenção do eleitor e possuir mais do que um voto permitido. 

3.3 À medida que os votos forem apurados, os fiscais poderão apresentar impugnações e 

reclamações, que serão decididas em caráter definitivo e pleno pelo COMDICA.  

3.4 As impugnações e reclamações serão decididas no curso da apuração, por no mínimo três 

membros do COMDICA, por maioria dos votos, cientes os interessados presentes.  

3.5 Os candidatos que por eventualidade se sentirem lesados terão dois dias após a publicação 

do Edital do Resultado da Eleição para entrar com recursos.  

3.6  Encerrada a coleta dos votos, as mesas receptoras lavrarão ata circunstanciada a qual será 

assinada pelos fiscais e integrantes do COMDICA.  

3.7 O lançamento dos votos dados a cada candidato será feito em formulário próprio, 

rubricado pelos integrantes do COMDICA e fiscais presentes.  

3.8 Após a contagem dos votos os mesmos serão arquivados na sede do COMDICA, devendo 

ser conservados pelo prazo mínimo de trinta (30) dias.  

3.9  Encerrado o trabalho de todas as Mesas de Apuração, o Presidente do COMDICA, de posse 

do resultado e do material utilizado na eleição, pronunciará o resultado da apuração, declarará 

o encerramento dos trabalhos e providenciará a imediata lavratura da respectiva ata de 

encerramento, a qual deverá discriminar o número de votantes, a votação de cada candidato e 

a proclamação dos candidatos vencedores, titulares e suplentes. A ata de encerramento será 

assinada por ele, demais membros do COMDICA, candidatos presentes, que assim desejarem.  

3.10 A Comissão Especial Eleitoral (COMDICA), computados os dados constantes dos boletins 

de apuração, homologará o resultado preliminar da eleição e publicará Edital dando-lhe 

conhecimento.  

3.11 O Edital do Resultado da Eleição será publicado no dia cinco (05) de outubro de 2015. 

3.12 Do resultado preliminar cabe recurso ao COMDICA, o qual deverá ser apresentado em até 

dois dias úteis, a contar da publicação do Edital.  

I- O recurso deverá ser por escrito e devidamente fundamentado.  

3.13 O COMDICA decidirá os recursos em reunião convocada exclusivamente para esse fim, no 

prazo de dois dias úteisde seu recebimento e publicará Edital com resultado definitivo do 

pleito.  

3.14 Os cinco (05) primeiros candidatos mais votados formarão o Conselho Tutelar, serão 

nomeados e empossados, os demais candidatos seguintes permanecerão na condição 

desuplentes, conforme a votação obtida.  



3.15 No caso de empate no resultado da votação será considerado eleito o candidato mais 

velho.  

3.16 A posse dos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerá em sessão solene do COMDICA, 

sendo nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal no dia dez (10) de 

janeiro de 2016.       

 

 

Almirante Tamandaré do Sul, 23 de Setembro de 2015.  

 

 

 

_______________________  

                                                                                                                        Liria Schimitz  

Presidente do COMDICA  


